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FEMHØJE IDRÆTSCENTER, HJØRRING

Det gamle stadion i Hjørring var udtjent og nedslidt og ikke særlig
indbydende for, især udenbys klubber, der kom for at spille på
stadion.
Et samarbejde imellem Hjørring Kommune, VUC & HF Nordjylland,
samt Hjørring Private Realskole har nu resulteret i et flot nyt stadion med tilhørende idrætscenter – et af Danmarks mest bæredygtige af slagsen. Det var væsentligt med, så stort (og dyrt), et byggeri,
at bæredygtighed og energibesparelser var i højsædet.
LITE A/S har, i samarbejde med el-installatør Erik Lytzen, stået for al
energibesparende belysning til Femhøje Idrætscenter.
Det første du møder uden for idrætscentret er LITE A/S’s park
lamper, HERA, samt pullerter ved navn Flat Top – disse oplyser på
flotteste vis udendørs gangarealer, således man trygt kan færdes
udenfor, samtidig fremhæver lyset den flotte arkitektoniske bygning.
Når du træder indenfor oplever du loungeområdet med højlofter. Her oplyser BADO pendel, som en yderligere arkitektonisk
udsmykning i rummet. BADO giver en optimal lysfordeling og forebygger blænding. BADO fås også som påbygningslampe (BADO
SURFACE) – disse er monteret i lounge- og kantineområdet med
lave lofter og giver her et blidt lys til spisende gæster, samt medarbejderne i idrætscentret.
Indenfor i alle gangarealer sider monteret FLOW Downlight indbygget i loftet. FLOW Downlight giver et behagligt matteret lys
uden genskin. FLOW har bl.a. vundet Product Design Award 2012.
I idrætscentret findes flere møde-/undervisningslokaler/konferencerum – alle er monteret med PANEL LIGHT B 60x60, som giver
et behagligt lys. Panelerne giver samtidig en større rumeffekt, da
panelet ligger fladt med loftet. Panelet er dæmpbar og installeret
med dagslysstyring, således lyset indenfor tilpasses lyset udenfor.
Ud over denne styring giver en bedre oplevelse indenfor, så opnås
der også en mærkbar besparelse på energiforbruget.
Ligeledes er der i omklædningsrummene monteret PANEL LIGHT B
60x60, som påbygningslampe.

På toiletterne er der valgt, at gøre lidt ekstra ud af belysning end
normalt. Væglampen, WING, som har et enkelt og minimalistisk
design pynter på den rå og rustikke væg. Muligheden for at justere
lyskeglen fra smal til bred både foroven og forneden gør lampen
særdeles dekorativ, og giver væggen en flot lys-effekt.
De store haller i idrætscentret fik monteret SPORTS F Armaturer
og med en brændetid på 50.000 timer, er her en betydelig energibesparelse. Ligeledes besparelser på driftsbudgettet, idet armaturerne ikke kræver vedligeholdelse.
Med SPORTS F Armaturer fremstår banerne med den bedste
lyskvalitet – og med en klar hvid farve (4000K). Dette behagelige
lys er gavnligt for sportsudøvere, der ikke bliver blændet, og de
forskellige optegninger på banen er mere synlige end tidligere.
Sports F Armaturet tænder med det samme, og ”flimrer” ikke
som alm. lysstofrør gør, så både sportsudøvere og tilskuere føler
sit bedre tilpas i hallen med denne belysning. SPORTS F Armatur er
dæmpbar i 3-5 aktivitetsniveauer.
Tribunen udenfor er oplyst af RGB WALL WASHER, monteret på
væggen lige under loftskontruktionen; disse giver en utrolig flot
lys-effekt.
Lyset kan skifte farve i rød, grøn og blå, hvilket giver mulighed for
at oplyse hele loftet på tribunen.
I udhænget på tribuneloftet er der monteret ALPHA SERIES Loftarmatur, som giver et flot hvidt lys, som ikke blænder tilskuerne.
Med det nye innovative lysdesign fra LITE A/S, har Femhøje Idrætscenter fået et af de mest bæredygtige idrætscentre i Danmark.
Der er store besparelser ved at benytte LED-belysning, og Hjørring
kommune har opnået store besparelser på energiforbruget og dermed driftsbudgettet.
Femhøje Idrætscenter er med de nye flotte bygninger blevet et
endnu større omdrejningspunkt for skolebørn, kursister og idrætsudøvere.
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Panel light giver et behageligt lys og giver
samtidig en større rumeffekt, da panelet
ligger helt flat med loftet. Panelet kan påbygges direkte på loftet. Der kan bestilles
rammer samt wire afhængig af behov. På
bestilling kan vi levere beslag til opsætning
i f.eks. troldtekt- og rockfon lofter. Panelet
kan leveres i både 40W og 45W.

Den er designet til at give maksimal lysstyrke og belysning i høj kvalitet. Den er beregnet til professionel brug og kan leveres
i fem forskellige størrelser. Driver kræves.
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PRODUKTLØSNING

HERA

HERA

FLAT TOP

Perfekt til indkørslen, haver og stier. Fremstår i et enkelt og stilfuldt design.

WALLWASHER

Wall washer belysning egner sig særdeles
godt til facadebelysning, takket være det
brede spektrum af RGB og hvide toner.
Med et LED armatur forbruges der også
mindre energi og minimere vedligeholdelses- omkostningerne igennem en lang
driftslevetid og enestående modstandsdygtighed over for atmosfæriske forhold.

HERA har et flot og tidsløst design og giver, ikke mindst, et fremragende lys om
aftenen. Med en indbygget optisk diffuser
giver et, behageligt og ensartet lys uden
blænding. Desuden er det udviklet med de
sidste nye muligheder indenfor dæmp.

ALPHA

LITEs loftarmatur et et indkabslet industriarmatur. Med en tætningsklasse på IP66,
vand- og støvtæt samt slagfast, egner det
sig godt til udsatte miljøer. LED armaturet
er opbygget med et optisk system, som
giver høj effekt. Desuden er det nemt og
hurtigt at installere takket være de fleksible loftsbeslag.
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PRODUKTLØSNING

SPORTS F

Et velegnet armatur til sportshaller.

WING

BADO

Denne runde pendel lampe leveres med
enten hvid eller mat sølv kant. Kan desuden bestille med enten opal cover eller
micro prismatisk cover. Dette cover reducerer luminansen også i vinkler. Det giver
lampen en optimal lysfordeling og forebygger blænding i overensstemmelse med
den nuværende standard for kontorbelysning.

SPORTS F

BADO SURFACE

Rund led påbygningslampe i aluminium.
Kan bestilles med opal eller mikroprismatisk diffuser.

WING

Kubistisk og minimalistisk vægbelysning
i et tidsløst design. WING serien er smart
udstyret med to indvendige ”vinger”, som
gør at lyskeglen kan justeres i bredden
både foroven og forneden fra helt smal til
bred.

